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LA PRUVO DE NIA PRAVO

En ĉi tiu pasinta sonaro okazis kelkaj kongre- 
soj, renkontiĝoj, tendaroj kaj privataj vojaĝoj de 
esperantistoj, kaj ĉiuj partoprenintoj povis sperti 
la valoron kaj la praktikan sencon de internacia 
ligvo.

La membroj de nia Grupo kiuj ĉeestis tiujn aran- 
ĝojn revenis plenaj de entuziasmo kaj iluzio pro la 
sukceso de sia interkompreniĝo. Ili faris novajn ami- 
kojn kaj estis ravitaj pro la atmosfero de simpatio 
kiu regis en tiuj eventoj.

fio ĉi pruvas, ke nia idealo pravas, kaj se ama- 
soj da personoj agus same, kaj en la tuta mondo es- 
tiĝus tia sento de amikeco, estus tre malfacile ke 
okazu tiaj kruelaj agoj, kiajn tre ofte la homaj 
okuloj vidas kun teruro en diversaj partoj de la tero

Konscie de tiaj spertoj, ni devas daŭre persisti 
en la direkto, kiun ni prenis, por kunlabori per niaj 
malgrandaj fortoj por ke ĉie leviĝu movoj por la paco 
kaj harmonio inter ĉiuj homoj de la mondo.

J. BOSCH



Merkredo 15-a Decembro (Zamenhofa naskiĝtago)

7-a vespere: Unue, Johano Bosch (Prezidanto), 
parolos pri: "Signifo de la tago".

Poste, Festparolado pri interesa 
temo, fare de iu elstara membro de 
la Grupo,

VIZITO EL AŬSTRALIO

La pasintan mardon, 26-an de Oktobro, vizitis 
nin en nia ejo, la australia geparo Jirn kaj Jennifer 
Dimo, kiuj faris lumbildprelegon pri naturaj kurio- 
zajoj de Aŭstralio. Ili jam vizitis plurajn E-grupojn 
en Hispanio kaj la tuta Europo. La prelego estis sek- 
vata kun granda intereso fare de la ĉeestantoj.

CU VI SCIAS RESPONDON?
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.... estante lingvo tiel 

.... estante lingvo bele 

.... estanta lingvo arte 

.... estante lingvo vere

laudindfacila, 
logiksimplega, 
bonesprimega, 
internacia.

S. RICARTE, Aprilo 19«0



TAGO DE ZAMENHOF

Por festi la CXXIII datrevenon de la naskiĝo de 
la kreinto de Esperanto, la Grupo organizis la sek- 
vajn aktojn:

Dimanĉo 12-a Decembro

11- a matene: Ce la apuda paroĥa preĝejo de Skta.
Antono (strato Skta. Jacinto) la ka- 
tolikaj esperantistoj partoprenos 
meson, memore al niaj forpasintaj 
gesamideanoj•

12- a matene: Ce la strato D-ro Zamenhof, oni sur-
metos lauran kronon al la memorpla- 
ton pri nia Majstro.

Poste, kiuj deziros Vizitos la tom- 
bdjn de la ĉefaj forpasintaj espe- 
rantistoj, ĉe la Urba Tombejo.

14,30-a tagmeze: Bankedo ĉe Restoracio "Casa Ce- 
sAreo", strato Guillĉn de Castro, 
(fronte al "Hacienda"

MENUO

1. - Salato
2. - Paeljo
3. - Fiŝo (Merluĉo aŭ

Viando (Porka lumbaĵo
4. - Deserto de la restoracio:

Flano kun siropa persiko 
kaj glaciaĵo

5. - Kafo
Trinkaĵoj: Vino kaj minerala akvo

Prezo: 675 ptoj.

La manĝbiletojn estas aĉeteblaj ĉiutages ĉe la 
Grupo, de 7-a ĝis 9-a vespere, ĝis la antaŭa vendre- 
do, persone au telefone (326 96 16). Aeĉeesto poŝtu- 
las la pagon de la mendataj manĝbiletoj.



La konversacia kaj perfektiga kursoj estis ani- 
maj kaj viglaj. Amuzaj ekskursoj tra Belgio gvidataj 
de esperantistoj kaj interkonado plenplenis al ni 
ĉiun tagon, ne povante ĉeesti al paralellaboroj.

La ĉiutaga arta vespero amuzis al ni per muzik- 
folkloro, dancoj, Boroj, pupteatroj kaj kultura fes- 
tivalo. Mi vidis du teatraĵojn en la teatrejo de 
Antverpeno: "Cu vi vidis jam la piedaj guojn de 1' 
Profeto?" kaj "Gastamo", verkitaj kaj luditaj per 
hungaroj. Aliajn teatraĵojn kiel "Domo sen pordo", 
"Solaneca infero", "Evento" kaj aliajn ne atingeblajn 
sen perdi aliajn E-aferojn.

Ankoraŭ restas paroli pri kontaktoj kun la Urbo- 
domo, Unesko, Monda Asambleo pri Maljuniĝo, la vizi- 
to de germanaj parlamentanoj de la Europa Parlamento, 
katolika meso en granda preĝejo Sta Jakobo, la sank- 
ta vespermanĝo en la protestanta preĝejo, radioama- 
toroj kaj multaj fakaj kunvenoj kiujn ni ne rememoras

Finfine, mi precisas mallonge la kvar kongresajn 
rezoluciojn:

1- Inviti la organizaĵojn okupiĝantajn pri la pro- 
blemoj de maljunuloj, utiligi E-on por faciligi 
internacian komunikadon kaj riĉigi la vivon de 
la maljunuloj,

2- Rekomendi al organizoj interesitaj en la komuni- 
kado, doni pli da atento al la sociaj kaj ligvaj 
dimensioj de la internacia komunikado, por evolu- 
igi la Mondan Komunikan Jaron, speciale la Inter- 
nacian Telekomunikan Union kaj Uneskon,

J- Alvoki al UN, UNESKO, praktike esplori la valoron 
de Esperanto en la internacia kompreniĝo inter la 
junularo, rekomendante studprogramojn en la ler - 
nejoj, universitatoj kaj klerigejoj,

4- Deziri ke la ŝtatoj-partoprenantoj en la Monda Tu- 
risma Kunveno en Akapulko, kuraĝigu la utiligon 
de la Internacia Lingvo por turismaj aferoj.

JOHANO ANTONO GIMENEZ



LA 67-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
EN ANTVERPENO

De la 24-a ĝis la 31-a de julio okazis en Antver- 
peno (Belgio) la 6?~a Kongreso de UEA. Tie ĉeestis 
multaj samideanoj de diverspartoj de Hispanio, do 
Valencio ne mankis, kvar anoj de nia Grupo aliĝis a 
la UK; samideanoj F61ix Navarro, Carlos Moya, Elisa 
Solvas kaj la subskribanto. Tie ni dispartigis nian 
tempon en E-aferoj sub etoso de internacia amikeco, 
kun preskaŭ 2.000 aliĝintoj el 51 landoj kaj multaj 
centoj da nealiĝantaj spektatoroj.

Gregoire Maertens, la Prezidanto de UEA, malfer- 
mis oficiale la Kongreson kaj post prezentado de ĉiuj 
podianoj parolis la gastparolisto de la tunizia am- 
basado, MustafA Masmoudi, kiu parolis pri "La ling- 
vaj malhelpoj en rilato kun la nova mondskala ordo 
de informado kaj komunikado". En sia gastparolado, 
Masmoudi, substrekis la nunan lingvan malekvilibron, 
Ĉar 60% de scienca komunikado uzas la anglan, kiu 
estas la gepatra lingvo de ne pli ol 10% de la ho- 
maro.

Multaj E-aferoj okazis dum la kongresa semajno, 
elstarante inter aliaj la "Esperantologia Konferen- 
co". Pro la partoprenantoj de la'<cerboj" de nia mo- 
vado, la sesio resultis entute tre altnivela, ĉar 
grava interveno estis tiu de prof. G. Waringhier, 
William Auld, H. Tonkin, Blanke, Lo Jacomo, Rossetti 
k.t.p. La diskutoj fokusigis ĉirkaŭ la temoj "evolu- 
ado-planado" kaj "fakterminoj" pri kiuj rezultis fine 
sufiĉe konkordaj opinioj aŭspiciante revenon al la 
originaj fontoj.

"La lerneja tago" ankaŭ donis al ni per d-ro 
Borman informon pri ekzamenoj kaj E-diplomoj laŭ Ĉiu 
lando, Ĉar sistemoj de ekzamenoj varias de lando al 
lando, krom la regularo pri E-ekzameno de UEA pri 
supera instrukapablo cle la internacia ligvo necesas 
ellabori regularojn pri la aliaj gradoj de la ekza- 
menoj. La d-ro Grahaham Leon parolis pri komputiloj 
en la instruado, kaj demostris la uzon de la kompu- 
tilo kaj ĝian precizan funkciadon. La posttagmezo 
estis dediĉita al modellecionoj•



NOVA SERVO DE LA GRUPO

La biblioteko de la Grupo, celas atingi grandan 
aron da malsamaj lernolibroj, por komencantoj kaj 
progresantoj en la lernado de Esperanto. Nia trafo 
estas duobla:

- Konsultado de la gvidantoj, por elekti la plej 
taŭgan laŭ sia celo kaj nivelo de la kurseto.

- Konsultado de la memlernantoj, por elekti la 
la plej taŭgan lernolibron laŭ sia evoluo, evitante 
fari netaŭgan akiraĵon.

Ni esperas vian uzadon kaj vian opinion.

KOTIZADO AL ORGANIZOJ KAJ ABONO AL REVUOJ

Se vi deziras rekotizi aŭ abonigi al iu el la ĉe- 
faj revuoj kaj organizoj de la Esperanto-Movado, vi 
povas fari tion pere de la sekretario de la Grupo, 
Carlos Moya, kiu sendos la kotizojn kolektitajn al 
la koncernaj lokoj.

Peritaj organizoj kaj revuoj:
- Universala Esperanto Asocio

Ind. Membro (ricevas Jarlibron)= 800 ptj 
" " (abonanto revuo Esperanto)»

2.000 ptj
- Hispana esperanto Federacio

Ord® Membro (rie. rev. "Boletln")750 ptj 
Subtenanta Membro ( " ” )«1000 ptj

Revuoj

"Heroldo de Esperanto" (duonmonata)- 1050 ptj 
"Monato" (monata).®.............................» 2700 ptj
"El Popola Ĉinio" (monata)» 480 ptj/unu jaro 

808 ptj/du jaroj 
1120 ptj/tri jaroj

NOTO: La junaj membroj de U.E.A. (malpli 26 jaraj) 
ricevas senpage la revuon "KONTAKTO" kaj tiuj de 
H.E.F. la revuojn "KONCIZE" kaj "HEJS-Juneco".



NOVA ELEMENTA KURSO PER LA REKTA METODO

La pasinta sabato 6-a de Oktobro, nia usona s-no 
Dennis Keefe komencis elementan kurson per la rekta 
metodo, kiu daŭrigos ĉiusabate, de 11-a ĝis 13-a ma- 
tene. La profesoro estas fakulo pri instrumetodiko 
en lingvoj

26-a INTERNACIA SEMINARIO

Oberwessel (F. R. Germanio
De 27-an Dee. 19^2 ĝis 3-an Jan. 1983

La Internacia Seminario estas kutima aranĝo or- 
ganizita de la esperantistoj de F. R. Germanio, en 
kiuj partoprenas multaj esperantistoj el aliaj lan- 
doj (Francio, Nederlando, Belgio, Pollando, k. c.).

Dum la seminario estas pritaktata temon de aktu- 
ala intereso; tiu-ĉi jaro estas "La tradicia semina- 
rio en krizo". Kune kun la diskutoj kaj kunsidoj pri 
la temo okazas multaj aliaj aranĝoj (ekskursoj, dan- 
cado, speciala jarfina festo, k. c.), kun speciala 
atento al la du grupoj ĉeestantaj: junuloj kaj plen- 
aĝuloj.

Se vi deziras informiĝi pri ĝi, vi povas kontak- 
ti kun la Sekretario de nia Grupo, Carlos Moya. Estas 
kelkaj interesitoj en Valencia kiuj deziras partopre- 
ni en la seminario, venu kun ni.

KANDIDATIGO AL LA ESTRARO

Alproksimiĝas la fino de la jaro, kaj do nia ĝe- 
nerala asembleo. En la ĝenerala asembleo okazos la 
Ŝanĝoj de la estraranoj kiuj finos sian postenan 
periodon.

Do, ĉiu interesito kandidatiĝi, ĉeestu la estrar- 
kunsidon kiu okazos la unuan sabaton de Decembro, je 
la 11-a matene, por sin proponi, aŬ kontaktu kun la 
Sekretario antaŭ tiu dato.



KRUCVORTENIGMO NQ 3 ie AL 1 A-GO
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HORIZONTALE: 1.-Interna korto 
kun portiko, ĉe la romaj domoj 
2.-(Rad.) Tio, kion devas diri 
aŭ fari aktoro en teatraĵo aŭ 
filmo.3,-Vokalo. Havanta mal- 
helflavan, polvobrunan kolo- 
ron. Vokalo. 4.-Komuna nomo 
por ĉiuj el la dekpiedaj krus- 
tuioj. (Rad.) Natria karbonato 
uzata en mastrumo. 5»-Fiksa ati 
movebla kunajo el lignaj aŭ 
metalaj stangoj. (Rad.) Vulkano 
en Sicilio. 6.-Inklina je, ka- 
pabla je. Trinkinta tiom da al 
koholajoj, ke la cerbo kaj mus- - 
koloj ne plu normale funkcias. 7»-Vokalo. Genro de 
manĝeblaj, maraj moluskoj. Malantaŭa duonvocalo.
8.-Demanda neŭtra pronomo. 9»-Cefurbo de Litovujo. 
VERTIKALE: 1,-Malnova unuo de termezurado. 2.-(Rad.) 
Trabo, fortikigita ĉe unu ekstremo. 3«-Vokalo. La 
grajnoj de kakaarbo. Konsonanto. 4.-Longa, dika peco 
de arbo servanta por subteni konstruon. (Rad.) Uzi 
skiojn, por translokiĝi. 5.4Tre malmola tavolo de la 
terkrusto, (Rad.) Unuvalenta radikalo, kiu troviĝas 
en multaj organikaj kombinoj. 6.-Persona pronomo en 
pluralo, por ĉiuj seksoj. Hispana rivero. 7»-Simbolo 
de oksigeno. Ciela korpo kun difinita formo. Vokalo.
8,-Nedifinita pronomo signifanta "la homoj, multaj 
au kelkaj personoj". 9,-Interjekcio, per kiu oni ss- 
lutas iun

SOLVO DE LA ANTAUA KRUCVORTENIGMO

HORIZONTALE: l.-Eta. Unu. 2.-Moro. Alia. 3.-Al. Ba- 
nala. 4.-0bstino. 5»-Ek. Li. 6,-Etulino. 7»-Eburan. 
Bi. 8.-Nula. Oleo. 9»-Elo. Kim.
VERTIKALE: 1,-Ema. Ene. 2.-Tolo. Ebul. 3«-Ar. Betulo. 
4.-Obskura. 5.-At. La. 6.-Anilino, 7«-Ulanin. L,K, 
8.-Nilo. Obei. 9,-Uaa. Iom.

BONVOLU NOTI NIAN TELEFONNUMERON: 326 96 16


